Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Drnava, konaného dňa 05.05.2021
___________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny,
PROGRAM :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Správa z kontroly poskytnutých dotácií obcou Drnava za rok 2020
Zámer predaja obecných pozemkov, predaj pozemkov
Podmienky prenájmu budovy č.247
Vyhlásenie výberového konania pre riaditeľa(ku) MŠ Drnava
Ostatné, rôzne
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril starosta obce Tibor Balázs . Privítal všetkých prítomných. Konštatoval,
že z celkového počtu 7 poslancov bolo prítomných 5 poslancov. Poslanci sú uznášaniaschopní.
K bodu 2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice
Starosta obce predniesol program zasadnutia. Poslanci návrh jednohlasne schválili.
Starosta obce navrhuje, aby overovateľmi zápisnice boli Tibor Bulik a Štefan Dányi.
Uznesenie č. 14/05052021
Obecné zastupiteľstvo Obce Drnava súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a §9 ods. 2 písm. a) a §9a ods. 8 písm. e) zákona
138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje
program zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Správa z kontroly poskytnutých dotácií obcou Drnava za rok 2020
Zámer predaja obecných pozemkov, predaj pozemkov
Podmienky prenájmu budovy č.247
Vyhlásenie výberového konania pre riaditeľa(ku) MŠ Drnava
Ostatné, rôzne
Záver

Hlasovanie:
Za:

5

Jozef Bakoš, Tibor Bulik, , Hilda Tiszová, Štefan
Dányi, Gabriel Bakos

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Miroslav Mazik, Tímea Mátéová

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce konštatoval, že uznesenia sú splnené alebo sa plnia priebežne.
K bodu 4. Správa z kontroly poskytnutých dotácií obcou Drnava za rok 2020
Hlavná kontrolórka predložila Správa z kontroly poskytnutých dotácií obcou Drnava za rok
2020 /správa je prílohou zápisnice/
Uznesenie č. 15/05052021
Obecné zastupiteľstvo Obce Drnava súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a §9 ods. 2 písm. a) a §9a ods. 8 písm. e) zákona
138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
berie na vedomie
Správa z kontroly poskytnutých dotácií obcou Drnava za rok 2020.
K bodu 5. a, Zámer predaja obecných pozemkov, b, predaj pozemkov
a, Starosta obce predložil žiadosti občanov o kúpu pozemkov v kú Drnava p.č. 163, 164, 517/1.
Parcelu č. 517/1 žiada Norbert Lucák, parcelu č. 163 a 164 žiadajú 1. Ing.Miroslav Peško a Mgr.
Soňa Kostková, 2. JUDr. Katarína Balážová
Uznesenie č. 16/05052021
Obecné zastupiteľstvo Obce Drnava súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a §9 ods. 2 písm. a) a §9a ods. 8 písm. e) zákona
138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
neschvaľuje
Zámer predaja obecných pozemkov v kú Drnava p.č. 163, 164, 517/1.
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Jozef Bakoš, Tibor Bulik, , Hilda Tiszová, Štefan
Dányi, Gabriel Bakos

Miroslav Mazik, Tímea Mátéová

b, Starosta obce z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov navrhuje predaj pozemkov len
s osobitným zreteľom. Predaj ostatných pozemkov navrhuje pozastaviť.
Uznesenie č. 17/05052021
Obecné zastupiteľstvo Obce Drnava súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a §9 ods. 2 písm. a) a §9a ods. 8 písm. e) zákona
138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje

predaj pozemkov len s osobitným zreteľom. Predaj pozemkov bez osobitného zreteľa
pozastavuje do odvolania.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Jozef Bakoš, Tibor Bulik, , Hilda Tiszová, Štefan
Dányi, Gabriel Bakos

Miroslav Mazik, Tímea Mátéová

K bodu 6. Podmienky prenájmu budovy č.247, 103
Starosta obce navrhuje určiť podmienky na prenájom budovy č.s. 247 a č.s. 103.
Uznesenie č.18/05052021
Obecné zastupiteľstvo Obce Drnava súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a §9 ods. 2 písm. a) a §9a ods. 8 písm. e) zákona
138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje
podmienky prenájmu obecných budov na podnikateľské účely.
1. Budova č.s. 247 pa parcele č. 732 vo výmere 243 m2. Budova sa prenajíma na
podnikateľské účely. Doba nájmu a nájomné za nebytové priestory sa určuje podľa
zásad hospodárenia s majetkom obce dohodou zmluvných strán. Vyžaduje sa
predloženie podnikateľského zámeru do 31.05.2021 do 12.00 hod. Obhliadka
priestorov je 20.05.2021 od 9.00 – 14.00 hod. Obálku označte „ Prenájom priestorov č.
247“
Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť prenájom v prípade nevyhovujúcich
podnikateľských zámerov.
2. Budova č.s. 103 na percele č. 560 vo výmere 189,93 m2. Budova sa prenajíma na
podnikateľské účely. Doba nájmu a nájomné za nebytové priestory sa určuje podľa
zásad hospodárenia s majetkom obce dohodou zmluvných strán. Vyžaduje sa
predloženie podnikateľského zámeru do 31.05.2021 do 12.00 hod. Obhliadka
priestorov je 20.05.2021 od 9.00 – 14.00 hod. Obálku označte „ Prenájom priestorov č.
103“
Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť prenájom v prípade nevyhovujúcich
podnikateľských zámerov.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Jozef Bakoš, Tibor Bulik, , Hilda Tiszová, Štefan
Dányi, Gabriel Bakos

Neprítomní:

2

Miroslav Mazik, Tímea Mátéová

K bodu 7. Vyhlásenie výberového konania pre riaditeľa(ku) MŠ Drnava
Starosta obce informoval poslancov o odchode riaditeľky MŠ do dôchodku a navrhuje vyhlásiť
výberové konanie na riaditeľa(ku) MŠ.
Uznesenie č.19/05052021
V mysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003
Z.z. o výkone práce verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa(ku)
Materskej školy Drnava
so sídlom 049 42 Drnava č.s. 2
Kvalifikačné predpoklady:
 odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších
predpisov
 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
 občianska bezúhonnosť
 zdravotná spôsobilosť
 ovládanie štátneho jazyka
 organizačné a riadiace schopnosti
 znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
 výhodou je absolvovanie I. atestačnej skúšky
Prihlášky uchádzačov musia obsahovať









meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého bydliska
overená kópia dokladov o vzdelaní
návrh koncepcie rozvoja školy
stručný profesijný životopis
čestné prehlásenie o bezúhonnosti
potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie
súhlas na používanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prihlášku do výberového konania zasielajte na adresu:

Obecný úrad
049 42 Drnava 149

Uzávierka prijímania prihlášok : 18.06.2021 do 11.00 hod.
Obálku označte heslom:

„V Ý B E R O V É K O N A N I E M Š“

Termín, miesto a čas uskutočnenia výberového konania bude prihláseným uchádzačom
oznámený písomne najneskôr 7 dní pred jeho začiatkom.
Informácie: tel. číslo 058/7971112
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Jozef Bakoš, Tibor Bulik, , Hilda Tiszová, Štefan
Dányi, Gabriel Bakos

Miroslav Mazik, Tímea Mátéová

K bodu 8. Ostatné, rôzne
a, Starosta obce navrhuje zrušiť Uznesenie č.10/24032021 zo dňa 24.03.2021
Uznesenie č.20/05052021
Obecné zastupiteľstvo Obce Drnava súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a §9 ods. 2 písm. a) a §9a ods. 8 písm. e) zákona
138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
ruší
uznesenie č. 10/24032021 zo dňa 24.03.2021.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Jozef Bakoš, Tibor Bulik, , Hilda Tiszová, Štefan
Dányi, Gabriel Bakos

Neprítomní:

2

Miroslav Mazik, Tímea Mátéová

b, Občianske združenie FK Baník Drnava informovalo o zámere zapojiť sa do medzinárodného
projektu na rekonštrukciu zavlažovania futbalového ihriska bez spoluúčasti. Občianske
združenie žiada o súhlas obec ako vlastníka ihriska zapojiť sa do projektu a následne v prípade,
že bude projekt úspešný možnosť inštalácie zavlažovacieho zariadenia.
Uznesenie č.21/05052021
Obecné zastupiteľstvo Obce Drnava súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a §9 ods. 2 písm. a) a §9a ods. 8 písm. e) zákona
138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
berie na vedomie
informáciu občianskeho združenie FK Baník Drnava o zámere zapojiť sa do medzinárodného
projektu na rekonštrukciu zavlažovania futbalového ihriska bez spoluúčasti.
schvaľuje
v prípade úspešnosti projektu montáž zavlažovacieho zariadenia na ihrisko v Drnave.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

2

Jozef Bakoš, Tibor Bulik, , Hilda Tiszová, Štefan
Dányi, Gabriel Bakos

Miroslav Mazik, Tímea Mátéová

K bodu 9. Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 21.00 hod.
Zapísala: Ildikó Šimonová
.......................................
Tibor Balázs, starosta obce
Overovatelia:
Tibor Bulik
Štefan Dányi

.......................................
.......................................

